FISKUM IDRETTSLAG
har aktiviteter i Fiskumhallen alle ukedager.
For info, gå inn på www.fiskumil.no,
eller på www.facebook.com/fiskumil

HAKAVIK GRENDEHUS

Selskapslokalet kan dekkes på til 50 personer. Kontakt
Jon Kåre Halstensen på
tlf. 930 94 340 for mer info,
eller gå inn på www.hakavik.no

EIKER SCENE PÅ HEIMTUN

Utleie til bygdas befolkning for kr 1250 per gang.
Kontakt Buskerud Folkehøgskole på
tlf. 31 90 96 90. De kan fortelle mer om priser for
bruk av lyd og lys bl.a.
Se også www.eikerscene.no

FISKUM
INFO
Informasjon fra Fiskum Grendeutvalg februar 2014
www.fiskum.info – post@fiskum.info

HUSK
GRENDEUTVALGETS ÅRSMØTE
I BIBLIOTEKET
TORSDAG 13. FEBRUAR KL 19.00
Ny rundkjøring mellom Joker og Heimtun
er blant sakene som vil bli presentert på møtet

JEG ØNSKER Å
LEIE JORD
til produksjon av korn og gras
Kontakt Tor Edvard Johnsen.

Tlf. 905 62 929

Din leverandør av pukk, grus og sand

Damåsen Pukkverk AS, Basserudåsen, Postboks 572, 3605 Kongsberg, Telefon
32 70 12 00, Faks 32 70 12 01, e-post post@damasenpukk.no

TIPS OG INNSPILL TIL NESTE FISKUM INFO KAN SENDES TIL:
Bjørn E. Nebell – Gamle Kongsbergvei 75 – 3322 Fiskum - tlf 920 41 122
E-post: ben@nebell-reportasje.no

FISKUM BARNE- OG
UNGDOMSTEATER
PRESENTERER:
Premiere:
torsdag 13. mars kl 19.00

ÅRSMØTE I

Forestilling:
fredag 14. mars kl 19.00
lørdag 15. mars kl 14.00
Regi:
Petter Anthon Næss

Sted: Biblioteket
Tid: Torsdag 13. februar kl 19.00

VELKOMMEN TIL HEIMTUN
En orientering fra Buskerud Folkehøgskole
Rockseminar lørdag 8.februar kl 11.00
har vi seminar med Jon Sverre Lotterud: ”En vandring i rockens historie”.
Alle er velkommen til å høre på.
Barnas dag 4. mai
4. mai er det Barnas dag, like moro hvert år. Kafe, barneteater, skattejakt og
mye annen moro. Velkommen!
Fotoklassen
fortsetter å ha åpent studio i vår. Kontakt Siri for å lage avtale, ring
95455427. Prisen har gått litt opp i forhold til juletilbudet, men det er fortsatt
en brøkdel av hva det koster hos profesjonelle fotografer.
Rockekonsert
Vi inviterer ungdom – og alle andre – til rockekonsert i Eiker Scene når
rockeklassen er klar for neste konsert. Vi annonserer på siden til
Grendeutvalget på facebook og setter oppslag på butikken.
Bokkafé
Skriveklassen skal ha bokkafe med forfatteren av manuset til ”Jul i Flåklypa”,
Karsten Fullu. Dette blir også annonsert på Grendeutvalgets nettside og med
oppslag på butikken.

Det vil bli orientert
om fremdriften for prosjekter vi arbeider med,
som idrettshall, bygdegate og undergang.

Eiker Eiendomsutvikling
vil orientere om ny butikk. Om noen fortsatt skulle ha
spørsmål, er dette rett tid og sted å stille de.

I tillegg kommer Bent Ek
fra Øvre Eiker kulturminneråd.
Han vil bl.a. fortelle om skiltene som skal
settes opp langs elvestien, med tekster som
forteller om de forskjellige historiske stedene.

Vanlige årsmøtesaker
Enkel servering
Kaffe, kaker og eplejuice

